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Національно-патріотичне виховання дітей та молоді - це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім'ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов'язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як 

правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом 

національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення 

особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких 

виховних завдань: 

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

- підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування 

ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя; 

- усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв'язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів; 

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій; 

утвердження гуманістичної моральності як базової основи 

громадянського суспільства; 



- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

- формування мовленнєвої культури; 

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

У Листі МОН № 1/9-523 від 16.08.19 року «Про національно-

патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» 

зазначено, що 21 травня 2019 року набув чинності Указ Президента України 

від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання». Указом Президента визнається таким, що втратив 

чинність, Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року№ 580 "Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 

роки", що обумовило безстроковість дії акта Президента України та 

поширює його дію на всі вікові групи, а не лише на дітей і молодь. 

Ключові положення Указу Президента були враховані при підготовці 

наказу Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038 

«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 р. № 641». Наказом викладено в новій редакції Концепцію 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України, що, як і 

Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджена Указом 

Президента, поширюється на всі вікові групи, та Заходи щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України. 

У новій редакції Концепції зокрема враховано незворотність 

європейського та євроатлантичного курсу України, яка закріплена змінами до 

Конституції України, проведення операції Об'єднаних сил, відповідно до Указу 

Президента уточнено складові національно-патріотичного виховання. 

Окремими напрямами реалізації цієї Концепції визначено: 

• впровадження громадянської освіти в Україні у відповідності до 

Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, інших документів з 

розвитку громадянської освіти; 



• реалізацію положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") та плану заходів з його реалізації; 

• створення сприятливих умов, встановлених на законодавчому рівні, для 

діяльності молодіжних організацій, насамперед для розвитку пластового руху в 

Україні та Спілки Української Молоді, що відновили свою діяльність в Україні 

із здобуттям незалежності. 

Одним із шляхів реалізації національно-патріотичного виховання в системі 

освіти визначено утворення міжшкільного ресурсного центру, що 

забезпечуватиме викладання предмета «Захист України». Відділ освіти працює 

над питанням створення такого центру на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Торське. 

З метою уніфікації підходів до вимірювання результатів реалізації 

Концепції, за аналогією зі Стратегією національно-патріотичного виховання, 

затвердженої Указом Президента, текст Концепції додано розділом 6 

«Індикатори ефективності», що дозволять органам місцевого самоврядування, 

відділу освіти за встановленими рамками досліджувати стан національно-

патріотичного виховання в закладах освіти громади. 

Концепцією встановлено, що національно-патріотичне виховання в 

системі освіти впроваджується шляхом реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 

травня 2019 року № 286/2019, (далі - Стратегія), плану дій щодо реалізації 

Стратегії, державних цільових програм з питань з національно-

патріотичного виховання (або програм, що пов'язані з національно-

патріотичним вихованням), обласних, місцевих цільових програм з 

національно-патріотичного виховання (або програм, що пов'язані з 

національно-патріотичним вихованням), проведення Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання. 

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається 

першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв'язку з 

цим національно-патріотичне виховання є важливою складовою освітнього 

процесу. 



Головне завдання закладів освіти - так побудувати виховну діяльність, щоб 

сама її організація, приклади авторитетних наставникїв-учителів, шкільне 

середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії 

свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів 

полягає в тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини 

особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш 

важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, 

законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну. Важливим 

аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної 

мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, 

патріота України. 

Однією з основних тенденцій розвитку виховання в сучасній українській 

школі є пошук форм «діяльнісного патріотизму» (творчі групи, осередки, 

екскурсії, свята, ігри-драматизації, спортивні змагання, естафети, огляди-

конкурси, олімпіади, шкільні музеї, тематичні стенди, кімнати, зали, галереї, 

виставки дитячої творчості, книжкові виставки, творчі завдання, проекти, звіти, 

індивідуальні роботи, театр-експромт, колективні творчі справи, колективне 

творче панно, флешмоби, виставки-конкурси, фестивалі, туристичні походи 

тощо). 

Рекомендуємо закладам освіти під час проведення заходів організовувати 

зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами; відвідування 

військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію; 

виступи дитячих творчих колективів та інше. 

Варто зазначити, що питання національно-патріотичного виховання 

розкривається наскрізно в рамках програми «Нова українська школа» у поступі 

до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими радами Інституту 

проблем виховання та Інституту модернізації змісту освіти. 

При плануванні виховної роботи з національно-патріотичного напряму в 

закладах освіти громади відділ освіти Заліщицької міської ради пропонує 

використовувати методичні матеріали Українського інституту національної 

пам'яті. 



№ 
з/п 

Питання відповідальний за 
підготовку 

питання 

Примітка 

Засідання 1 
06.05.2021 

1. Ознайомлення та обговорення 
положення про координаційну 
раду з питань національно-
патріотичного виховання при 
відділі освіти Заліщицької 
міської ради 

Надія ПІДГРЕБЯ, 
начальник відділу 

освіти 

2. Затвердження плану роботи 
координаційної ради з питань 
національно-патріотичного 
виховання на 2021 рік 

Надія ПІДГРЕБЯ, 
начальник відділу 

освіти 

3. Затвердження Заходів щодо 
реалізації Концепції 
національно-патріотичного 
виховання в закладах освіти 
громади 

Надія ПІДГРЕБЯ, 
начальник відділу 

освіти 

4. Про організацію та проведення 
І етапу Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») 

Назар СТРАТІИ, 
заступник 

начальника відділу 
освіти 

5. Про організацію та проведення 
у 2020/2021 навчальному році 
навчально-польових зборів із 
предмета «Захист України» 

Назар СТРАТІИ, 
заступник 

начальника відділу 
освіти 

6. Різне 
Засідання 2 

08.09.2021 
1. Про підсумки проведення І 

етапу Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») та участі команди 
громади в II етапі. 

Назар СТРАТІЙ, 
заступник 

начальника відділу 
освіти 

2. Про підсумки проведення в 
2020/2021 навчальному році 
навчально-польових зборів із 
предмета «Захист України» 

Назар СТРАТІИ, 
заступник 

начальника відділу 
освіти 

3. Обговорення проекту 
Програми національно-

Надія ПІДГРЕБЯ, 
начальник відділу 



г 

патріотичного виховання 
учнівської молоді на 2022-
2026 роки 

освіти 

4. Різне 
Засідання 3 

22.12.2021 

1. Про виконання плану роботи 
координаційної ради з питань 
національно-патріотичного 
виховання на 2021 рік 

Надія ПІДГРЕБЯ, 
начальник віддіпу 

освіти 

2. Визначення пріоритетів 
роботи координаційної ради з 
питань національно-
патріотичного виховання при 
відділі освіти в 2022 році 

3. Обговорення пропозицій до 
плану роботи координаційної 
ради на 2022 рік з метою його 
формування 

4. Різне 


